
Vážení spoluobčané,
stejně jako každý rok v tuto dobu, tak i letos netrpělivě očekáváme příchod jara. Letos nám však bohužel toto čekání narušil nepříjemný 
koronavirus, který způsobil rozsáhlou pandemii nejen ve světě, ale i u nás. Na tuto skutečnost zareagovala i naše vláda, která vydala 
potřebná opatření a nařízení k  zamezení a rozšiřování této nemoci. V  návaznosti na to vydal i Obecní úřad v  Hodonicích potřebná 
opatření, která je nutno důsledně dodržovat. Prosím všechny spoluobčany, aby byli v tomto případě zodpovědní nejen vůči sobě, ale  
i vůči všem ostatním spoluobčanům, a skutečně dodržovali zmiňovaná nařízení, opatření a doporučení, abychom si navzájem uhájili 
svoje zdraví. Věřím, že se nám to společnými silami podaří, a že se brzy vrátíme do běžného života bez zásadních omezení, a hlavně ve 
zdraví.
Avšak i v tomto složitém čase jsem zaznamenal potěšující zkušenost. Téměř ihned, po zavedení omezujících opatření, se zvedla mezi 
námi silná vlna solidarity a nabídek pomoci od jednotlivých spoluobčanů. Ať už to byla nabídka na výrobu a šití roušek, kterých bylo 
v počátku nedostatek, nebo nabídky zajištění nákupu především pro naše seniory a podobně. Za tuto vstřícnost a ochotu mnohokrát 
děkuji všem, kteří svoji pomoc nabídli a nezištně realizovali.
Vážení spoluobčané, věřím, že blížící se svátky jara – Velikonoce, prožijeme již v klidné, a ne tak hektické době, jako doposud. A těším se 
na to, až se znovu budeme potkávat při příjemných společných kulturních, sportovních a společenských akcích.  
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem příjemné prožití blížících se velikonočních svátků a do tohoto období Vám přeji hlavně hodně 
zdraví, štěstí a pohody. 

S úctou 
Bc. Pavel Houšť  - Starosta obce

SLOVO STAROSTY OBCE
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V těchto dnech píšeme tento zpravodaj skutečně velmi váhavě. Dlouho jsme rozmýšleli, zda jej vlastně vůbec vydat, protože nejistota 
převažuje a situace se mění mnohdy rychleji, než jsme připravení reagovat. Nejsme schopni uveřejnit informace budoucí. Nevíme, jak 
dlouho omezení, která se týkají v neposlední řadě také vydání zpravodaje, potrvají. Přesto víme, že mnozí z nás museli omezit svoje 
běžné aktivity, možná tak naleznou více času na jinak odkládané úkoly. Možná mnozí s vás rádi naleznou ve svých schránkách tento 
zpravodaj. O to více jsme se snažili poskládat jej a vytvořit co nejaktuálněji, byť o pár dní později. 

Dnes umístíme informace, které jsou platné a aktuální ke dni odeslání zpravodaje do tisku, tj. 24. 3. 2020. Stále, prosím, sledujte aktuální 
informace na webu obce, v rozhlasu a na dalších informačních zdrojích. Prosím, držme se hesla, které mi dorazilo do mailu …
nebojte, to dáme! 

Úřední hodiny OÚ Hodonice   pondělí 13 – 16 hod. tel.: 515 234 448, 515 234 329
 Stavební úřad, matrika  středa     8 – 11 hod.
Sběrný dvůr odpadů    Otevřen středa 12 – 15 hod.,  sobota 9 – 11 hod., 
  vstup jednotlivě a s výbavou ochranných pomůcek (rouška, rukavice)!
DPS      Prosíme, chraňme starší občany a omezme pohyb na DPS co nejvíce.
MŠ Hodonice   Provoz uzavřen do odvolání. V nutném případě zajistíme hlídání dětí pracujícím rodičům 
  (tel.: 736 738 341).
Pošta Hodonice    po – pá 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
      10 – 12 hod. je možný přístup pouze osobám starším 65 let.
Místní knihovna Hodonice  Do odvolání uzavřena.
MUDr. Fila    Do odvolání nebude ordinovat.
MUDr. Kolařík    Sledujte www.mudrkolarik.cz
•  Návštěvy a blahopřání jubilantům jsou z preventivních důvodů odloženy. 
• Platby za odpady a další úhrady poplatků, prosíme, upřednostněte bezkontaktně. 
• Poplatek za odpady a psa lze převést na účet Obce č. 1582841399/0800 s uvedením jména poplatníka a čísla popisného 
 ve zprávě pro příjemce. 
• Odvoz odpadu 460,- Kč / osoba / rok (děti do 18 let a občané starší 65 let jsou od poplatku osvobozeny).
• Pes v rodinném domě 100,- Kč, pes v bytě 200,- Kč (u poplatníku starších 65 let je poplatek za psa snížen o 50%)
• Nemáte-li ochranné roušky, můžete je po předchozí telefonické dohodě vyzvednout v omezeném množství zdarma 
 na OÚ Hodonice (do vyčerpání zásob). Tel.: 736 738 341. Děkujeme všem, kteří tyto ochranné pomůcky vyrábějí a darují. 
• Nákup potravin a léků a dalších nutných potřeb pro vás zajistíme. 
 Můžete nás kontaktovat na Tel.: 736 738 341, zivotniprostredi@hodonice.cz. 

Za celý tým Jitka Bořilová

Aktuální informace



www.hodonice.cz    

Významnou investiční akcí, kterou se obec zabývá, je výstavba nové sportovní haly. V předešlých vydáních zpravodaje jsme vás, 
čtenáře, postupně informovali o této investici. Začali jsme úvahou realizace, návrhem, projektovou dokumentací, pokračovali 
výběrovým řízením, postupně zprávami z průběhu stavby jako takové a nyní již téměř vidíme do cíle. Hala má být dokončena 
na konci měsíce dubna letošního roku. V tuto chvíli vše nasvědčuje tomu, že se dílo podaří včas a řádně dokončit. 
Z posledních prací, které stavební firma prováděla v minulých dnech či týd-
nech, můžeme jmenovat zhotovení anhydritové podlahy v hale, betonování 
podlah v  zázemí, byla zřízena plynová přípojka, napojeny infrazářiče pro 
vytápění haly. Později byla položena dlažba v  zázemí. V  hale byl dokončen 
dřevěný obklad na obou štítech. Pracuje se na zbudování obslužné komuni-
kace k hale společně s povrchovými úpravami okolí. V těchto dnech se pracuje 
na hlavním vstupu do haly. 
S blížícím se dokončením přichází na řadu otázky provozu a rozdělení oddílů 
TJ Hodonice a dalších subjektů, které budou halu intenzivně využívat. K tomu-
to tématu budou v nejbližších dnech zahájena jednání tak, aby se vše podařilo 
dát do vzájemného souladu a hala byla naplno účelně využívána. 
V příštím vydání Vlaštovky už s téměř stoprocentní jistotou budeme moci 
ukázat snímky a zprávy z dokončené stavby a další sdělení, které se bude týkat 
provozu tohoto sportoviště. 
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Sportovní hala

Panský rybník 
Problematiku netěsnosti Panského rybníku opakujeme již v několikátém vydání, řešíme ji stále ze všech možných úhlů pohledu 
a pokoušíme se najít správné řešení. 
Na začátek je nutno říci, že netěsnost se na díle projevila prakticky v době, kdy bylo dílo sotva dokončené. Už v tuto dobu se 
začala situace ze strany obce směrem k realizační firmě, potažmo projektantovi díla, okamžitě diskutovat. Následně, byla stavba 
oficiálně reklamována a tato reklamace stále trvá. Během ubíhajících měsíců proběhla celá řada jednání, schůzek a úvah, to s cí-
lem najít příčinu. Významným posunem vpřed bylo oslovení odborníka, znalce v této problematice, který obci vypracoval zprávu 
o možných příčinách netěsnosti. Rybník byl zkušebně napuštěn v podzimním termínu roku 2019, přičemž tento krok zřejmě 
napomohl k utěsnění drobných průsakových cest. Nyní, ale nechceme předjímat, vyvstává potíž na jiném místě, a k tomuto bylo 
svoláno další jednání. Bohužel, vzhledem k situaci, musela být schůzka se všemi pozvanými zúžena na nižší počet účastníků 
jednání. Další dny ukáží, zda vůbec proběhne. V opačném případě budeme volit elektronickou komunikaci. V každém případě 
děláme absolutní maximum, abychom dokázali rybník naplnit a vodu v něm udržet.

INVESTICNI AKCE
V I

Považujeme za důležité otisknout na stránkách tohoto vydání zpravodaje aktuální situaci v řešení stavu bytových domů Na Vini-
ci. V prosinci byl poptán zájem bydlících, resp. nájemníků v záležitosti souhlasu či nesouhlasu s pokusem požádat o dotace na 
zamýšlené zateplení, výměnu oken a jiné související stavební práce. Obec uvažovala, že požádá o dotace na tyto práce. Dotace by 
činila pouze určitý podíl z celkové ceny, další finance by vložila obec a pravděpodobně by bylo potřeba, aby se částečně podíleli  
i nájemníci. Zcela zásadní je v případě financování z dotací také udržitelnost, která v tomto případě znamená, že by obec nemohla  
5 let po dokončení jakkoliv nakládat s takto vázanými objekty. Nemohly by tedy být v některých případech naplněny smlouvy, které 
mají uživatelé bytu s obcí uzavřeny. Některé další závazky by rovněž musely být upraveny. 
Dále uveřejníme výňatek ze zápisu 18. zasedání zastupitelstva, bod 3.8:
Obec Hodonice zpracovává projektovou dokumentaci na zateplení BD, Na Vinici v Hodonicích. V této souvislosti provedla průzkum mezi 
nájemníky k uvažované realizaci zateplení BD s využitím dotace. Z vyjádření nájemníků, kteří se zúčastnili průzkumu k uvažovanému za-
teplení BD, je patrné, že průzkumu se zúčastnilo 40 nájemníků z 53 možných, což je 75,5%. Se zateplením vyjádřilo souhlas 22 nájemníků, což 
je 55% a 18 nájemníků vyjádřilo nesouhlas se zateplením, což je 45%. Vzhledem k tomu, že nevyjádřili všichni možní nájemníci svůj souhlas  
s návrhem obce z listopadu 2019 pro zateplení BD s využitím dotace a pětileté udržitelnosti projektu a nájemníci se jednomyslně nerozhodli pro 
zateplení, není možné v tomto okamžiku požádat a následně čerpat dotaci na zateplení a dodržet tak podmínku pětileté udržitelnosti projektu. 
Protože náklady na zateplení se v přepočtu na jednotlivé byty pohybují přibližně v částkách od 450 tis. Kč do 630 tis. Kč, je nereál-
né zateplení BD provádět bez dotace. Proto navrhuje majetková komise zateplení bytových domů Na Vinici nerealizovat. 
Na základě negativního výsledku průzkumu mezi nájemníky obecních bytových domů, ve kterém vyjádřili svůj nesouh-
las s pětiletou podmínkou udržitelnosti, která je podmínkou k získání dotace, ZO neschvaluje realizaci zateplení obecních by-
tových domů bez dotace. ZO souhlasí s realizací nezbytných oprav obecních bytových domů vyplývajících z projektové doku-
mentace. ZO schvaluje přípravu převodu bytových jednotek do vlastnictví nájemníků dle smluv o smlouvě budoucí a v případě 
zájmu nájemníků přistoupí obec Hodonice k převodu bytových jednotek i před uplynutím lhůty smlouvy o smlouvě budoucí. 
Projektant Ing. Gabriel zpracovává položkový rozpočet na odstranění nezbytných závad, podle kterého se bude dále postupovat.

Řešení bytových domů Na Vinici
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Plesovou sezónu v  KD Hodonice zahájil tradičně ples Mysliveckého sdružení Hubert Tasovice, který se zařadil mezi 
nejvyhlášenější akce svého druhu na okrese. Jeho prestiž pozvedá vedle skvělé kapely Stone, bohaté tomboly a krásné 
atmosféry podtržené nápaditou výzdobou hlavně nevídané pohoštění v podobě mysliveckých specialit. Skvělé zvěřinové 
pochoutky nechaly málokoho klidného a byly během několika hodin beznadějně vyprodány. Letošní 26. ročník proběhl 
v pátek 10. ledna 2020 a pořadatelé mohli být s počtem účastníků opravdu spokojeni. 

Myslivecký ples – MS Hubert Tasovice

KULTURA A SPORT

Tradiční ostatky – SDH Tasovice
Slavnost Masopustu byla předposlední únorový víkend již 
tradičně v  režii tasovických hasičů. Připravili pro návštěvníky 
masopustních oslav opět bohatý program, který začíná sobot-
ním maškarním karnevalem a končí pondělním Válením dyní. 
Obě taneční zábavy se konají v  kulturním domě v  Hodonicích 
a nabízejí zábavu pro návštěvníky ze široka daleka. Sobotní 
maškarní ples navštívilo kromě místních také mnoho masek ze 
vzdálenějších lokalit a byly to kostýmy opravdu nápadité. Masky 
tvořily několik veselých skupin, a tak byla i skupinová vítězství. 
Nejvíce se líbila parta z téměř kompletního pohádkového Mrazí-
ka, druhé místo obsadila adrenalinová Horská dráha a na třetím 
místě se umístili vodníci, či spíše vodnice. Sálem se dále promená-
dovali například Mimoni nebo Mořský svět. V  neděli ráno vy-
razil průvod do tasovických ulic a v pondělí ukončilo Masopust 
Válení dyní možná úplně naposledy v tradičním pondělním čase. 
Pořadatelé se rozhodli vyjít vstříc návštěvníkům, a tak i Válení 
dyní bude od příštího roku v přívětivější sobotu, a sice další týden 
po maškarním plese.

Školní ples – ZŠ Tasovice
V  pátek 31. ledna se konal 17. školní ples ZŠ Tasovice. Pro deváťáky je to výjimečná chvíle, kdy zúročí několikaměsíční 
přípravy a nácviky a před zaplněným sálem zatančí slavnostní polonézu. Poté následuje sólo pro rodiče a konečně může 
veliká nervozita opadnout a všichni si úlevně oddechnou! Dívky v bílém jako nevěsty, hoši v elegantní černé si svůj ples užili 
pod drobnohledem rodičů a přátel. Stalo se tradicí, že se mnoho bývalých absolventů školy také přijde podívat s trochou 
zlomyslnosti a možná nostalgie na své nástupce už v nové roli pouhých pozorovatelů. Žáci pod vedením svých pedagogů 
opět krásně vyzdobili vlastnoručními dekoracemi sál. K tanci a poslechu hrála skvělá kapela Stone.

Členové mateřského centra a nově vzniklého Clu-
bu pod vedením Gábiny Máchalové se společně 
scházejí v úterních odpoledních hodinách v pros-
torách tělocvičny a klubovny v KD Hodonice. Účast 
narůstá strmě vzhůru a děti jsou především rády, 
když se mohou potkávat a společně hrát různé hry 
či sportovat v tělocvičně a herně stolního tenisu.  
V neděli 8. března společně za podpory TJ Hodonice 
vyrazili rodiče s dětmi do bazénu v Hrušovanech 
nad Jevišovkou. 

Protože se tyto akce opakují a vidíme povětšinou 
stejné tváře, rozhodli jsme, že začneme na strán-
kách Vlaštovky zveřejňovat sportovní úspěchy 
jednotlivců, o kterých možná ještě nevíte, a roz-
hodně stojí za to o nic napsat. Zároveň vítáme 
podněty dalších dětí i dospělých, kteří jsou úspěšní 
ve svém sportovním odvětví, rádi o nich napíšeme 
v dalších vydáních.                                  Čtěte na str. 6.

Mateřské centrum a Club,  
spřátelené oddíly TJ Hodonice 
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Osmý ročník Pivního korbelu TJ Hodonice opět přilákal do 
KD Hodonice davy ze širokého okolí. Košt čtyřiceti druhů 
domácích piv a k  tomu tří znojemských byl doplněn 
přednáškami o historii výroby sladu a piva a také o mini-
pivovarech všeobecně. Návštěvníci ochutnali různé kom-
binace světlého, mnichovského a karamelového sladu  
s chmely typu žatecký poloraný červeňák, sládek, agnus, 
kazbek, harmonie aj. Tradiční partner akce Znojemský 
městský pivovar letos připravil piva jako Rotunda 11, 
Znojemská 12 a Doppelbock 18. Na této akci jde vidět, že  
i když žijeme na jihu Moravy, stále jsme národem pivařů  
a k dobrému pivu si vždycky cestu najdeme. 

Pivní korbel – TJ Hodonice MDŽ – Obce Hodonice, 
Tasovice a Krhovice

První březnovou  sobotu připravily obce Hodonice, 
Tasovice a Krhovice již pošesté pro seniory všech tří 
obcí společné posezení u příležitosti MDŽ. Tato krásná 
společenská a kulturní akce přilákala do kulturního 
domu v  Hodonicích velmi mnoho návštěvníků. Velikým 
lákadlem bylo vystoupení oblíbeného dua Sourozenci 
Baťkovi z  Podluží, kteří svým krásným pěveckým pro-
jevem potěšili srdce věrných fanoušků. Kulturní program 
akce doplnilo vystoupení folklorního kroužku Tulipánek, 
zazpívali nám Sousedé a také Mužáci z Tasovic a Hodonic. 
Následovala taneční zábava pod taktovkou kapely Duo 
Carmen z Únanova. Celé odpoledne tak měli sousedé, 
bývalí spolupracovníci a kamarádi příležitost si spolu 
popovídat, připít a zatančit a tato setkání jsou tím, co činí 
celou tuto akci tolik výjimečnou a oblíbenou. Představila 
se také nová matrikářka paní Ivana Kodytková. 

Tlapková patrola v současnosti patří k nejoblíbenějším kresleným pohádkám našich nejmenších. Pro jejich potěšení zvolil 
toto téma také pořadatel letošního Velkého dětského karnevalu Spolek Hodoňáci. Děti vzaly i letos karneval útokem a kromě 
princezen, bubáků nebo čarodějnic se i letos objevily naprosto originální a vtipné masky. Po sále se tak procházel chlapec 
v kadibudce, děsivý smrťák z pohádky Dařbuján a Pandrhola, úžasná maska rybáře s kapříkem v síti nebo třeba čtveřice 
mušketýrů. Letos bylo velkým oříškem vybrat ty nejnápaditější, protože každá víla nebo beruška byla velmi roztomilá, a tak 
bylo nakonec oceněno 10 nejlepších masek. Odpoledne měl ve svých rukou moderátor Milan Jonáš a děti si užily na karne-
valu mnoho zábavy, soutěží, tance a také balónků, o které se každoročně na závěr málem poperou nejen děti, ale i rodiče. 

Velký dětský karneval
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V neděli dne 29. 12. 2019 se v tělocvičně ZŠ v Tasovicích uskutečnil tradiční vánoční turnaj trojic neregistrovaných hráčů 
v nohejbale. Turnaj se uskutečnil pod záštitou TJ Hodonice a také firmy Trivium Packaging Znojmo (dříve Ardagh). 
Turnaje se celkem zúčastnilo následujících 12 týmů ( kterým tímto ještě jednou děkuji za účast ) : Hříbek, Vomočil, ACS, 
Hřebabecký, Sousedi, Lapeš, Hvězdná pěchota, Saigon, Hasiči, Trivium, Prágr, Chabři.
 
Zejména potěšila vysoká účast místních týmů. 
Hrálo se ve 3 skupinách po 4 týmech a podle výsledků  
z tabulky pak dále pokračovalo prvních 8 týmů vyřazovacím 
způsobem. Zbytek týmů byl pak rozřazen na základě 
skóre. Turnaj nakonec vyhrálo výborným výkonem 
družstvo Chabři Znojmo před místním Prágr teamem  
a třetím týmem Trivium Znojmo. Úroveň hry všech týmů 
byla na vysoké úrovni a zejména souboje ve vyřazovací 
části turnaje nabídly velmi pohledné a bojovné výkony 
častokrát s velmi těsnými výsledky postupujících celků. 
Bojovnost s sebou bohužel přinesla i jedno (věříme lehčí) 
zranění J. Dvořáka. Držíme palce a doufáme v brzké uz-
dravení. Závěrem mi dovolte poděkovat také za pomoc  
p. Budnému a p. Antošovi při zahájení a následném průběhu 
turnaje a také předsedovi TJ Hodonice p. Latrovi za výbor-
nou spolupráci při celkové organizaci.

/Za organizátory turnaje - Pavel Hron/

Nohejbal

Halový turnaj 
v rybolovné technice 1.3.2020

V neděli 1.3.2020 se v tělocvičně ZŠ Tasovice uskutečnil tur-
naj v rybolovné technice. Turnaje se zúčastnilo rekordní počet 
soutěžících ( 38 ) z celé republiky – od nejmladších po dospělé.
V kategorii ml. žáci zvítězil Jan Buráň z Kroměříže. Na druhém 
místě se umístil Tomáš Němec z TJ Hodonice a na místě třetím 
se umístil Vojtěch Kisiov z Jihlavy.
V  kategorii žáků zvítězil Robert Traj z  Kroměříže, na druhém 
místě se umístil Jan Bombera z ÚS Ostrava a na třetím místě se 
umístil Jakub Juříček z Kroměříže. Na pátém místě se umístil náš 
člen Jiří Němec.
V  kategorii junioři zvítězil Jakub Ondruch z Kroměříže, na 
druhém místě se umístil Ivo Žák z TJ Hodonice a na třetím 
místě skončil Ondřej Stehlík z TJ Hodonice.
V kategorii žákyně zvítězila Natálie Kepáková z ÚS Ostrava, na 
druhém místě se umístila Denisa Fargašová ze SVČ Znojmo. 
Třetí místo obsadila Valentýna Vojtěchová z TJ Hodonice.
V  Kategorii juniorky zvítězila Adéla Buráňová z  Kroměříže, na 
druhém místě se umístila Kristýna Koblihová z Jihlavy a na 
třetím místě skončila Martina Müllerová ze SVČ Znojmo.
V kategorii muži zvítězil Jan Bombera z ÚS Ostrava, na druhém 
místě skončil Karel Kobliha z Jihlavy a na třetím místě se umístil 
Lukáš Slezák z Kroměříže.
V  kategorii ženy zvítězila Zuzana Plachá z  ÚS Ostrava a na 
druhém místě se umístila Lucie Kepáková z ÚS Ostrava.
Soutěžilo se v disciplínách Skish a Arenberg.
Disciplína Skish – závodník se snaží zasáhnout terč o průměru 
76 cm ze vzdálenosti 10,12,14,16 a 18 m libovolným způsobem. 
Zásah terče se hodnotí 5 ti body, max. součet bodů je 100.
Disciplína Arenberg – jedná se o plachtu s kruhy a velikostí 3,2 x 
3,2 m s černým terčem ve středu plachty o průměru 75 cm. Hází 
se těmito způsoby: 10m spodem, 12m zprava, 14m zleva, 16m 
libovolně a 18m přes hlavu. Zásah terče je hodnocen 10, 8, 6, 4, 
2 body od středu. Max. součet bodů je 100.
Akci uspořádal rybářský oddíl TJ Hodonice pod vedením Pavla 
Zahradníka a Martina Műllera.

PRIPRAVOVANE 
AKCE

V

Tuto rubriku píšeme v těchto dnech jen velmi 
váhavě. 

Uvedeme jen akce, o kterých zatím víme, že by 
mohly v případě celkového zlepšení situace 
proběhnout. V každém případě doporučujeme sle-
dování informací přímo od pořadatele akce.

Ukliďme Česko Odloženo
Rocková velikonoční zábava - ORYON 11. 4. 2020
Flora Olomouc - zájezd 25. 4. 2020
Den matek  7. 5. 2020
Putování po sklepech 
“Za vínem se sv. Klementem” 9. 5. 2020
Talk skow Zbygniewa Jana Czendlika 
- Postel hospoda kostel  27. 5. 2020
Velký dětský den 30. 5. 2020
Turnaj v kuličkách Mateřského 
centra TJ Hodonice 20. 6. 2020

Informace o připravovaných akcích jsou 
průběžně zveřejňovány na webových stranách 
obce Hodonice www.hodonice.cz, na webových 
stránkách TJ Hodonice www.hodonice.info, na 
nástěnkách rozmístěných v obci, na FB obce 
Hodonice, dále na stránkách základní a mateřské 
školy.  Budeme se snažit více informovat elektro-
nicky, a to prostřednictvím dalších informačních 
kanálů, (např. instagramový profil obce Hodonice 
či informační SMS kanál, do něhož se může každý 
přes webové stránky obce zaregistrovat k odběru 
informací přímo z Obecního úřadu Hodonice).

I
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Skvělý závod Barči Jeřábkové
Vynikající výkon podala členka střeleckého 
klubu SSK Slatina Brno Barbora Jeřábková, 
na dvoudenních střeleckých závodech 
VC StČK v  Poděbradech, které probíhaly 
15. a 16. února. V závodě VzPu 60 vleže   ve 
společné kategorii zvítězila neskutečným 
nástřelem 635,1 bodů, když nastřílela 60 
centrových desítek. Tento výsledek dosáhla 
se zbraní České (brněnské) výroby TAU BRNO 
CZ model MK300 MATCH konstruktéra Ing. 
Miroslava Kachlíře. Barča tak pod vedením 
svých trenéru dosáhla výkonu, který je 
odměnou za jejich nasazení   jak v tréninku, 
tak při závodech. A jelikož vyhrála i závod 
VzPu 30 vleže nástřelem 314,8 (28 centrů), 
po zásluze si odvezla dva poháry pro vítěze. 
Velká Cena Plzně se konala 7.3. a odtud 
nástřelem 313,3 přivezla stříbrnou medaili  
a stříbrný pohár družstev do 12 let nástřelem 
938,2 bodu. Barborka si také zajela zastřílet 
na mezinárodní závody k našim sousedům 
na Slovensko. Konkrétně do Vištuku a Holiče, 
kde vystřílela dvakrát zlato. 
Blahopřejeme, jen tak dál!

Nela Hrdličková sbírá ocenění v aerobicu

Nela Hrdličková, žákyně 3. třídy ZŠ a MŠ Tasovice, již od svých 4 
let navštěvuje Sportovní klub a Aerobic Professional pod vedením 
Františka Protivínského. 
V únoru 2019 při své první soutěži v německém Eisenbergu měla 
první úspěch ve své kategorii, krásné 3. místo. Dalším úspěchem 
byla v dubnu v Brně soutěž O velikonoční vajíčko, kde se též umístila 
na 3. místě. 
Také v juniorském týmu ve složení Nela Hrdličková, Nela Matoušková 
a Sofie Boudná mají mnoho úspěchů:
2. místo MČR Praha
2. místo Aisenberg, Německo
1. místo O velikonoční vajíčko
3. místo Pohár federací Nové Zámky
3. místo Pohár federací Praha
3. místo PH 2019 CZE-SVK. 
Tato děvčata byla zároveň nominována v prestižní soutěži sportovec 
roku - okres Znojmo, kde v juniorském týmu obsadila krásné 4. mís-
to. Blahopřejeme a přejeme spoustu dalších úspěchů!

Předpoklad zprovoznění tenisových kurtů 
na letošní sezonu musel být na základě 
vyšších nařízení přehodnocen. Kurty bu-
dou v  provozu v  okamžiku, kdy to situace 
dovolí. Informace naleznete na běžných 
informačních médiích obce. Děkujeme za 
pochopení a věříme, že se situace brzy ob-
rátí k lepšímu. 

Tenisové kurty

Dle nařízení vlády o záka-
zu kulturních akcí s účastí 
nad 100 osob je divadelní 
představení společnosti 
Háta Velké lásky v malém 
hotelu, které se mělo 
uskutečnit v pondělí  
16. března 2020,  zrušeno  
a bude přesunuto  na 
podzimní termín.
Zakoupené vstupenky zů-
stávají v platnosti. 
Náhradní termín v podzimní 
sezóně bude upřesněn co 
nejdříve. 
Děkujeme za pochopení.

Odložené divadelní 
představení 
Velké lásky  

v malém hotelu
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V noci z pátku na sobotu (21. – 22. 2. 2020) za-
tím neznámý pachatel poškodil výsadbu dřevin 
v Hodonicích na konci ulice Polní, od křížku 
k železničnímu přejezdu. Výsadbu ovocného 
dvouřadého stromořadí na obecním pozemku  
v listopadu 2019 zrealizovalo coby náhradní výsad-
bu Zemědělské družstvo Hodonice. Celkově zde 
bylo vysazeno 60 ks třešní a slivoní různých odrůd. 
Při terénním šetření na místě bylo zjištěno, 
že dřeviny byly přejety pravděpodobně 
osobním vozem. Tím došlo k nevrat-
nému poškození stromků a jejich technic-
kého zajištění (kotvení aj.). Mimo to došlo  
k poškození dalších dřevin v nižší části ulice Polní. 
25. 2. 2020 převzala případ k šetření Policie ČR.

Poškození dřevin

ZIVOTNI PROSTREDI 
V I

Po několika letech příprav se nám podařilo navýšit kapacitu 
kompostárny. Původně byla kompostárna v Hodonicích zřízena 
v roce 2014 jako Malé zařízení, pro které vydal krajský úřad povo-
lení provozování. Toto zařízení smělo zpracovávat pouze 150 tun 
bioodpadu ročně. Produkce a míra třídění bioodpadu v Hodon-
icích však stále více potřebovala navýšení kapacity zařízení. Tak 
v průběhu roku 2019 proběhla dlouhá řada úkonů směřujících 
k navýšení kapacity. Byly provedeny 3 stěžejní rozbory produktu 
– kompostu, který v zařízení vzniká. Na základě dvou z nich byl 
zpracován nový Provozní řád podle předpisů odpadové legisla-
tivy. Třetí z rozborů provedl Ústřední kontrolní a zkušební ústav 
zemědělský (ÚKZUZ), který ověřil pravdivost nastavených hod-
not kompostu. Na základě žádosti a rozboru a dalších kroků vy-
dal ÚKZUZ rozhodnutí o certifikaci kompostu. Ten je nyní řazen 
do kategorie „certifikované hnojivo“ s nastavenými požadavky na 
kvalitu, včetně příbalového letáku a smí být bez obav používán  
a aplikován na produkční zemědělské půdy. 
Další provozní řád, který byl zpracován, se týkal ovzduší, neboť 
takové zařízení se již řadí do vyjmenovaných možných zdrojů 
znečištění ovzduší. Byl proveden odborný posudek a jeho vy-
hodnocení.  
Na základě těchto vyjmenovaných kroků (bylo jich podstatně 
více), jsme obdrželi Rozhodnutí o povolení provozování Zařízení 
ke zpracování odpadů – Kompostárna Hodonice. Jedná se tedy  
o řád vyšší zařízení v hierarchii zpracování bioodpadu. Nově je ka-
pacita zařízení 300 tun bioodpadu za rok. Toto rozhodnutí vydal 
Krajský úřad Jihomoravského kraje. 
Stavební ani jiné větší úpravy v zařízení nebyly nutné. Nyní je pro 
nás složitější administrativa, která se tímto pojí, a ke které jsme 
se zavázali. Zavedením separace bioodpadu došlo k výraznému 
poklesu tonáže směsného komunálního odpadu, a tím se nám 
daří udržet po několik let poplatek za odpady na přibližně stejné 
výši. 
Jistě jste mnozí zaznamenali potíže se zpracováním vytříděného 
plastu a nyní i papíru. S tím sami moc nenaděláme. S bioodpa-
dem, který v Hodonicích vzniká, můžeme udělat mnoho. Umíme 
jej zpracovat do perfektní kvality a následně jej vrátit do půdy. 
Děkujeme.
Důležitá informace na závěr. Tak jako má provozní dobu Sběrný 
dvůr odpadů, máme nyní nastavenou provozní dobu Kompos-
tárny Hodonice. Pracovníci budou přijímat odpad a vydávat 
kompost každé úterý v čase 7:30 – 10:30. 
Pozn. Situace s pandemií může provoz omezit. 

Kompostárna v Hodonicích

SOBOTA 04. duben 2020

Sraz v 08:30 hodin u 
Myslivny v Hodonicích
https://www.uklidmecesko.cz/event/26662/

V I

Moc nás to mrzí, ale úklidové akce naplánované 
na jaro 2020 se z  důvodu aktuálního vládního 
nařízení, zavedení karantény a omezení vol-
ného pohybu osob v  plánovaném rozsahu 
neuskuteční. 
Konání organizovaných úklidových akcí je do 
ukončení stavu nouze pozastaveno, stejně jako 
distribuce úklidových pomůcek. 
Až se situace uklidní, budou mít organizátoři 
možnost své dříve zaregistrované akce přesunout 
na nové termíny.                  www.UklidmeCesko.cz    

ODLOŽENO

Jarda
Lístek s poznámkou
Unmarked nastavil Jarda

Jarda
Textový rámeček
každou středu
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HARMONOGRAM SVOZU ODPADŮ - HODONICE 2. ČTVRTLETÍ 2020
den

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
měsíc

DUBEN 2020
ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT

KVĚTEN 2020
PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE

ČERVEN 2020
PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT ST ČT PÁ SO NE PO ÚT

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ BIOODPAD PAPÍR PLAST KOV SKLO
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Úřední hodiny
Pondělí  7.00 - 12.00   12.30 - 16.00 hod.  |   Středa  7.00 - 12.00  12.30 - 16.00 hod.  |  Čtvrtek  7.00 - 12.00 hod.

SPOLECENSKA KRONIKA

Leden 2020
Straka J.
Semančinová P.
Jandová H.
Bystřická A.
Šimková J.
Matulová M.
Střechová M.
Buchta R.
Změlíková J.
Sirkovská I.
Svoboda M.
Lobpreis P.
Zemancová M.
Válková A.
Dohnalová L.
Brhelová M.
Pragr O.

Březen 2020

Všem jmenovaným gratulujeme 
a přejeme zejména pevné zdraví 

a mnoho životní elánu.

Narodili se:

Vzpomínáme

I

V prvním čtvrtletí tohoto roku oslavili významné životní jubileum tito občané

Jindřich Drozd
Štěpán Agafonov
Jiří Kacetl
Tomáš Procházka
Daniel Heimel

Únor 2020
Kresanová D.
Kratochvílová B.
Zifčáková F.
Homolová M.

Harenčáková Š.
Marek J.
Kovaříková A.
Chytil M.
Tomčalová J.
Zedníčková K.
Zifčáková A.
Radová V.
Miléřová B.
Jabůrková Z.
Burian M.
Zelinková I.
Botíková J.
Mejzlík M.

v

Miléř F.
Večeřová J.
Götzová F.
Kujalová J.
Vinklárková A.
Beno C.
Maštera V.
Nováková B.

Zdeněk Knotek
Anna Blanarovičová
Miloš Boudný
Anežka Svobodová
Zdeněk Marek
Libuše Špillarová
Miroslav Zbořil

Kirschová F.




